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ABSTRACT 
 
The relatives have a very important part in the end of life care and it is often dependent on the 
attitude of the nurse. The purpose of this study was to illuminate the attitude of the nurse and 
the relatives’ situation connected with death. This study was based on a literature review. The 
results showed that for the nurse it was important to meet every individual relative with a 
humanistic attitude. The humanistic attitude includes honesty, respect, cooperation and 
acknowledgement. With a humanistic attitude it was easier for the relative to feel reliance and 
confidence. It opens the door to communication between caring staff and relatives. This was 
important so that information could be shared that, and it helped the relative to be a part in the 
caring. The results also showed that the nurses felt they needed more knowledge about how to 
show the right attitude. To be able to meet the relatives with a humanistic attitude it was 
important to spend time with them. Time for reflection and talking with other nurse staff 
about the whole situation was also necessary and increased this knowledge. 
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INLEDNING
 
 
Det är nödvändigt för all vårdpersonal att ha kunskap om vad som händer vid livets slut. Detta 

behövs för att de ska kunna se förändringar i vårdbehovet och anpassa vårdinsatser samt för 

att kunna förklara för den döende och dess närstående vad som händer. Känner sig personalen 

trygg med det som händer, så är det lättare att ge det stöd som behövs under denna tid. För de 

närstående är det många gånger bra att få prata om hur det naturliga döendet ser ur. Det lugnar 

och hjälper, gör oron och ängslan mindre. Då döden är en unik händelse och då det kanske för 

många närstående är första gången de möter döden på nära håll, kan de ha frågor och känna 

rädsla inför detta (Fridegren & Lyckander, 2001). 

 

Varje dödsfall är unikt och det är många faktorer som spelar en viktig roll; hur 

familjesammansättningen ser ut, om döden är väntad eller oväntad för de närstående och hur 

den döende ser på sin egen förestående död. Bemötandet av närstående i samband med 

dödsfall är en av de svåraste situationer som sjuksköterskor ställs inför. Vårt intresse för detta 

ämne väcktes under vår första praktiktid som sjuksköterskestudent då vi ställdes inför denna 

situation. Vi såg att sjuksköterskor handlar olika i denna situation, och vi upplevde både goda 

och dåliga exempel på bemötande av närstående. Inför vår kommande yrkesroll upplever vi 

det viktigt att granska vilka faktorer som är viktiga vid bemötande av närstående samt hur 

närståendes situation i samband med dödsfall ser ut. 

 
 
BAKGRUND 
 

Vård av döende 
Människan har genom alla sekler, i alla religioner och i alla kulturer tagit hand om sina 

döende och döda. Hur vi tagit hand om våra döende har sett olika ut, allt från att låta individen 

vara ifred och ensam till att hela släkten varit samlad runt dödsbädden och på något sätt 

deltagit i vården (Fridegren & Lyckander, 2001). 

 

Döden uppfattas och tolkas på skilda sätt; den kan ses som ett kommatecken, där helheten 

utgörs av ett större sammanhang, eller som en punkt, där livet på jorden är helheten och döden 

dess avslutning.  



 

  

 

Det är just den gräns som döden sätter för livet som ger livet dess värde. När vi efter en 

samvaro tar farväl av våra närmaste vet vi inte om vi kommer att se dem igen. De allra flesta 

människor tänker inte på detta i vardagslivet, men i vårt undermedvetna vet vi att döden kan 

drabba utan förvarning. 

 

Den som känner livslust och menar att han har många fina upplevelser framför sig vill varken 

dö själv eller mista de människor som betyder något för honom. Den som däremot lever ett liv 

som blivit outhärdligt ser kanske framemot en avslutning. För vissa människor innebär döden 

en katastrof, för andra kommer den som en befrielse från en outhärdlig tillvaro (Dulong & 

Poulsen, 1997).  

 

 

Kris och krisreaktioner  
För att kunna ge närstående information i samband med dödsfall måste sjuksköterskan ha 

kunskap om chock- och krishantering. Detta för att veta i vilken grad den närstående är 

mottaglig för information. Om detta skriver bl. a Cullberg (1996). Han beskriver utförligt alla 

faserna individen går igenom vid ett chockbesked.  

 

Inledningsfasen kallas chockfasen: Den innebär att individen inte är mottaglig för information 

och försöker med all sin kraft hålla verkligheten ifrån sig. Denna fas kan vara allt från ett kort 

ögonblick till några dygn.  

 

Därefter kommer reaktionsfasen. Här blir individen tvungen att inse vad som kommer att 

inträffa och reagerar därför med olika försvarsmekanismer. Dessa är omedvetna psykiska 

reaktionssätt som minskar upplevelsen av hotet och faran för personen.  

 

I bearbetningsfasen börjar individen tänka på framtiden och acceptera situationen.  

 

Sista fasen är nyorienteringsfasen. Den innebär fullständig bearbetning av krisen men har 

inget slut. Individen lär sig att leva med händelsen och bär den med sig resten av livet.  

 



 

  

Ibland kan någon av dessa faser utebli beroende på att varje enskild person reagerar 

individuellt. Som sjuksköterska är det viktigt att anta en professionell roll som vårdare och 

komma ihåg att närstående och patient kan befinna sig i olika stadier av krisreaktion och 

sorgearbete (Cullberg, 1996).   
 

 

Begreppet närstående 
Närstående är ett begrepp som numera används mer och mer i olika författningar. I hälso- och 

sjukvårdslagstiftningen (SOU 2000:6); Döden angår oss alla - Värdig vård i livets slut. 

Slutbetänkande av kommittén om vård i livets slutskede, användes det som ett 

samlingsbegrepp för olika särskilt nära och förtroendefulla förhållanden av familjemässig 

karaktär. Det  står även att läsa att döden och döendet inte är den döendes privatsak utan den 

berör även den som är närstående och efterlevande.  

 

När det kommer till lagen SFS 1988:1465, om ersättning och ledighet vid närståendevård 

räknas inte bara anhöriga; som make, föräldrar, barn och syskon, utan även goda vänner och 

grannar till den sjuke personen. Det kan även i viss mån avgöras från fall till fall vem som 

räknas som närstående till patienten (SOSFS 1989:14).  

 

 

Närståendes situation 
När en person blir sjuk, påverkas även hans sociala kontaktnät, kanske speciellt den närmaste 

familjen. Stöd till hans närstående är ett indirekt stöd för patienten. Det känslomässiga stödet 

som patientens närmaste ger under en kris är oerhört viktigt, eftersom vårdpersonal inte kan 

ersätta dem och det de betyder för patienten (Kristoffersen, 1998).  

 

Ingen människa ska behöva dö ensam och ingen närstående bör undantas att dela döden med 

någon som stått nära. Det är inte ovanligt att döende personer haft besök strax innan eller 

t.o.m. under dödsprocessen, och då närstående tillfälligt lämnat rummet har den döende 

avlidit. Detta kan ge närstående svåra samvetsförebråelser och ska bemötas på ett sakligt och 

tröstande sätt (SOU 2000:6). De närstående kan ha många blandade känslor; oro, 

skuldkänslor, trötthet och detta kan leda till kritik. Det är viktigt att vårdpersonalen inte går in 



 

  

i en försvarsställning när dessa reaktioner kommer fram utan samarbetar aktivt med de 

närstående för att underlätta deras situation (Kristoffersen, 1998). 

Sjuksköterskans problematik 
Faulkner (1995) skriver att när en människa är i kris är det viktigt att sjuksköterskan ser 

professionellt på situationen och för att kunna göra detta krävs att hon har kunskap, 

självkännedom och förmåga att känna empati. Enligt Cullberg (1996) kan dock en slags 

kluvenhet uppkomma hos sjuksköterskan i vårdandet. Dels vill hon hjälpa och trösta patienten 

dels kan sjuksköterskan känna protest emot att bli påmind om döden, sjukdomar och plågor. 

Det kan leda till att sjuksköterskan drar sig för att samtala och möta patienten och närstående.  

 

Dulong och Poulsen (1997) anger att sjuksköterskan måste vara klar över sin egen inställning 

till döden. Hon bör ha reflekterat över sin egen död likaväl som en närståendes död för att 

kunna sätta sig in i situationen. Vidare skriver de att sjuksköterskan ska stötta de närstående i 

att uppnå en egenvårdskapacitet som gör dem i stånd att klara praktiska såväl som psykiska 

och sociala krav. Cullberg (1996) säger att sjuksköterskans uppgift blir att stödja individen i 

konfrontationen med verkligheten och förhindra att försvarsmekanismerna tar överhand. 

Individen måste få uttrycka sina känslor av sorg, ilska, smärta och rädsla samt känna att det 

bland vårdpersonal finns tid och kunskap att hantera detta.  

 

 

Bemötande av närstående 
Det första mötet mellan närstående och sjuksköterska har en avgörande betydelse för den 

fortsatta kontakten mellan dem. Att bli sedd som närstående, att bli bekräftad, att någon hälsar 

på de besökande är viktigt.  

 

Närstående och sjuksköterskor som i sitt förhållningssätt och tillvägagångssätt är öppna mot 

varandra har möjlighet och förutsättning att mötas. Genom att sjuksköterskan är medvetet 

öppen i sitt bemötande både vad gäller sitt pedagogiska tillvägagångssätt och förhållningssätt, 

kan hon öka förståelsen hos de närstående vilket hjälper dem att bättre hantera situationen.   

 

Hur relationen i mötet gestaltar sig, vilket handlande sjuksköterskan uppvisar, vilka behov 

som fokuseras och hur kunskapsutbytet sker utgör grunden i bemötandet (Bergh, 2002). 

 



 

  

Sarvimäki och Stenbock-Hult (1996) skriver att ett vårdförhållande är en mänsklig relation av 

speciellt slag som karakteriseras av omsorg. Kännetecken på omsorg är respekt, hänsyn och 

accepterande. Att respektera personen betyder att sjuksköterskan erkänner hans rätt till egna 

känslor och åsikter, en egen vilja och ett eget sätt att uppleva en situation. Hänsyn innebär att 

sjuksköterskan i sitt handlande beaktar de tankar och känslor personen har så att detta inte 

sårar honom, d.v.s. utgår från de resurser personen har. Respekt och hänsyn förutsätter i sin 

tur ett accepterande. För att kunna respektera personen och ta hänsyn till honom måste 

sjuksköterskan kunna acceptera honom som han är och hjälpa honom utifrån hans utgångsläge 

utan att fördöma.  För att kunna acceptera personen på detta sätt, krävs att sjuksköterskan kan 

engagera sig i personen och lära känna honom, att hon verkligen lyssnar på personen, på den 

personliga innebörden, orden, tankarna och känslotonerna, utan att döma eller försöka forma 

personen utifrån sina egna ideal (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 1996). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 
Flera faktorer i samband med dödsfall kan påverka till antingen ett bra eller dåligt bemötande. 

Sjuksköterskans bemötande i denna situation är något som de närstående bär med sig genom 

livet. De närstående ställs inför en svår situation i samband med att en anhörig dör, bland 

annat genom att den eventuella delaktigheten i omvårdnaden gör dem utsatta för både sin 

egen och den anhöriges lidande. Sjuksköterskans uppgift blir att se och bemöta varje 

närstående i sin situation och utifrån dennes sorgearbete. 
 

 

SYFTE 
Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskans bemötande av närstående och de 

närståendes situation i samband med dödsfall. 

 

 

METOD 
Arbetet har genomförts som en litteraturstudie. Studien bygger på tidigare forskning som 

svarar mot vårt syfte, och vårt resultat bygger på vetenskapliga artiklar. 

 

 



 

  

Inklusions- och exlusionskriterier 
Sökningen begränsades till tio år tillbaka i tiden, d.v.s. artiklarna skulle inte vara äldre än från 

1993. Urvalet gjordes även utifrån artiklar som handlade om vuxna döende människor där 

även deras närstående är vuxna. Författarna valde att belysa vård i livets slutskede inom olika 

vårdformer, oavsett diagnos. Artiklar valdes utifrån europeiska och nordamerikanska studier 

och artiklarna var skrivna på svenska, danska och engelska. Begränsning gjordes även till 

vetenskapliga artiklar, d.v.s. ”referee” bedömda som vi granskat i enlighet med 

forskningsprocessen som beskrivs i Patel och Davidson (2003). 

 

Då olika författare använder olika benämningar på den person som står den döende nära har vi 

valt att använda både ”närstående” och ”anhörig” som sökord. För att även vidga sökandet i 

engelskt material har vi använts oss av både ”relative”, ”family”, ”significant other” och ”next 

of kin”.  
 

 

Litteratursökning 
Detta arbete har utgjorts av litteraturstudier. Backman (1998) skriver att litteratursökning är 

nödvändig för att samla in kunskap om det som redan skrivits om det valda ämnet. Sökningar 

av artiklar har gjorts utifrån syftet. De gjordes systematiskt och osystematiskt på biblioteket 

vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla. Osystematisk manuell sökning har gjorts genom 

referenslistor i uppsatser och avhandlingar i ämnet. De systematiska sökningarna gjordes via 

databaserna Swemed + och CINAHL, redovisas i Tabell 1. 

 

Författarna utgick ifrån ett sökord relaterat till syftet. Blev det många träffar på detta sökord 

kopplades fler sökord på för att minska antalet träffar och därigenom få ett överskådligt 

material. 

 

 

 

 

 

 



 

  

Tabell 1. 
Sökord                                                       Träffar                                                 Databas 

 
Anhörig           18   Swemed + 

Närstående           15   Swemed + 

Död, anhörig             3   Swemed + 

Död, närstående             1   Swemed + 

Palliativ, anhörig            1   Swemed + 

Palliativ, närstående            1   Swemed + 

Bemötande           22   Swemed + 

Terminalvård, anhörig            2   Swemed + 

Terminalvård, närstående            1   Swemed + 

Vård i livets slutskede, anhörig            2   Swemed + 

Vård i livets slutskede, närstående           1   Swemed + 

Death, relative, nurse        314   CINAHL 

Palliative, relative, nurse          83   CINAHL 

Death, relative, nurse, palliative          56   CINAHL 

Terminal care, relative          71   CINAHL 

Terminal care, relative, nursing          58   CINAHL 

End of life care, relative          33   CINAHL 

End of life care, relative, nursing         29   CINAHL 

Attitude, family, nurse,        114   CINAHL 

palliative 

Attitude, family, nurse, 

end of life care           36   CINAHL 

Involvement, family, nurse, 

end of life care           33   CINAHL 

Next of kin, death          68   CINAHL 

Significant other, death,  

nursing, involvement                                            203                                                           CINAHL

   

   

 

Urval  
Utifrån vårt syfte bedömdes först artiklarnas titlar och abstract och flera artiklar sållades 

genom denna metod bort. De artiklar vars titel eller abstract svarade mot vårt syfte hämtades 

ut i sin helhet, sammanlagt 16 stycken och lästes igenom. Därefter sållades ytterligare fyra 



 

  

bort vars innehåll inte stämde överens med syftet fullt ut. Sammanlagt fann författarna 12 

artiklar som utgör grunden för resultatet. 

 

De 12 artiklarna redovisas i Tabell 2. Sammanställning av artiklarnas innehåll. 
 
Tabell 2. Sammanställning av artiklarnas innehåll. 

Författare och år Undersökningsgrupp Metod Syfte 
Almberg, 2003 Uppdrag av 

Socialstyrelsen att 
presentera “Under- 

visnings och 
stödgrupper i palliativ 

vård”. 

 Syftet med studien har 
varit att förbättra 
situationen för de 

anhöriga som  vårdar 
döende personer i 

hemmet. 
Almberg, 2003 Uppdrag av 

Socialstyrelsen att 
presentera material för 

”Att mötas, 
samtalsunderlag för 

samverkan med 
anhöriga i särskilda 

boendeformer”. 

 I studien har ett 
samtalsunderlag för 
anhöriga i särskilda 

boendeformer, hospice 
och enheter med 

korttidsplatser för 
palliativ vård/vård i 

livets slutskede tagits 
fram. 

Andershed, 1999 Djupintervjuer av 
närstående, n=6, under 
den sjukes sista tid och 

efter dödsfallet. 
Retrospektiva 

djupintervjuer, n=52, 
efter den sjukes död. 

Studie av 67 
patientjournaler. 

Kvalitativ studie med 
djupintervjuer och 

retrospektiva 
djupintervjuer. 

Hermeneutisk metod. 

Syftet har varit att söka 
kunskap om de 

anhörigas delaktighet i 
vården av döende inom 
olika vårdkulturer och 

vad som varit 
hindrande och 
främjande för 

anhörigas delaktighet. 
Andershed och 
Ternestedt, 1999 

Intervjuer av närstående, 
n=6, under den sjukes 

sista tid. 

Kvalitativ studie med 
intervjusamtal samt 
informella samtal. 
Grounded theory 

inriktning. 

Syftet var att 
identifiera och 
kategorisera 

närståendes delaktighet 
i vård av svårt sjuk och 
döende person. Syftet 
var även att utveckla 

en teoretisk 
förståelseram för 

delaktigheten. 
Bjornerheim-Hynne, 
2001 

Närstående, n=15, till 
patienter som dog i 

cancer. 

Kvalitativ studie med 
semistrukturerade 

intervjuer, 

Syftet var att få mer 
kunskap om hur 

vårdpersonal stödjer 
närstående till 

cancerpatienter. 



 

  

Bolmsjö, Hermerén och 
Ingvar, 2002 

Individer, n=7, med 
professionella eller 

personliga upplevelser 
av palliativ vård. 

Kvalitativ studie med 
strukturerade samtal i 

fokusgrupp. 

Syftet med studien var 
att möta existentiella 
behov i palliativ vård 

och vem som var 
ansvarig för behoven. 

Duhamel och Dupuis, 
2003 

Artikeln är en 
sammanfattning av vad 

som framkom vid 
seminarium som gavs 

vid ”The 14th 
International Congress 

on Care of the 
Terminally Ill” i 

Montreal, Canada. 

Kvalitativ studie. 
Baserad på Wright et al 
Ilness Beliefs Model. 

Syftet med artikeln var 
att lyfta fram 

interventioner som 
utsatta familjer och 

vårdpersonal tror ska 
underlätta 

döendeprocessen. 

Ekeström och Schubert, 
1997 

Anhöriga, n=86, till 
patienter som vårdats på 
en geriatrisk klinik för 

cancersjuka i livets 
slutskede. 

Kvalitativ studie med 
enkätundersökning. 

Syftet med studien var 
att undersöka hur 

vården upplevdes av de 
anhöriga och hur den 

kunde förbättras. 

Eriksson, 2001 Närstående, n=168, till 
patienter som vårdades 

för cancer. 

Kvantitativ studie med 
strukturerad 

enkätundersökning. 

Syftet var att lyfta fram 
närstående till 

cancerpatienters 
uppfattning om viktiga 
faktorer för patientens 

omvårdnad. 

Franck-Wihlborg, 1996 Legitimerade, n=12, 
sjuksköterskor med 
tjänstgöring inom 

geriatrisk rehabilitering. 

Kvalitativ studie med 
semistrukturerade 

intervjuer. 

Syftet med studien var 
att beskriva 

sjuksköterskors 
återgivande av sina 
upplevelser i samtal 

med döende patienter. 

Morris och Thomas, 
2001 

Patienter och 
närstående, n=79 

Kvalitativ studie med 
strukturerade intervjuer 

och djupintervjuer. 

Syftet med studien var 
att förstå vad det 
innebär att vara 

huvudansvarig vårdare 
för en cancersjuk 

person. 



 

  

Socorro, Tolson och 
Fleming, 2001 

Sju akutsjuksköterskor 
med professionell 

erfarenhet av att ta hand 
om närstående vid 

dödsfall. 

Kvalitativ studie med 
semistrukturerade 

intervjuer. 
Hermeneutisk och 
fenomenologisk 

inriktning. 

Syftet med studien var 
att undersöka 

akutsjuksköterskors 
erfarenhet av att ta 
hand om plötsligt 

berövade familjer efter 
besked om dödsfall. 

Warrén-Stomberg, 2000 Närstående, n=58, 
enkätundersökning 
Närstående, n=9, 

intervjuades. 

Kvantitativ och 
kvalitativ studie. 

Enkätundersökning och 
intervjuer. 

Syftet var att jämföra 
vad patient och 

närstående hade för 
förväntningar av 
omvårdnaden.  

 
 
 
 

 

Analys 
Målsättningen med en analys var att hitta mönster, teman och kategorier ur textmaterialet 

(Patel & Davidson, 2003). I överensstämmelse med Polit och Beck (2004) skedde analysen 

genom att samla liknande data i grupper. Under analys och förståelseprocessen började 

forskarna att identifiera teman och kategorier för att kunna beskriva materialet i sin helhet.  

 

Författarna började med att bearbeta materialet genom att läsa artiklarna flera gånger vardera 

för att finna stycken som svarade mot syftet, d.v.s. finna ett mönster i artiklarna. Därefter 

markerades de stycken som svarade mot syftet och dessa klipptes ut. Avsnitt med samma 

tema lades i en hög och utefter detta bildades olika kategorier. 

 

 

Validitet och reliabilitet 
Enligt Patel och Davidson (2003) erhålls validitet genom att undersöka det som skall 

undersökas och reliabilitet genom att undersökningen sker på ett tillförlitligt sätt. 

Reliabiliteten uppnås genom att minst två observatörer vid samma studeringstillfälle erhåller 

samma resultat, vilket även Polit och Beck (2004) skriver. Författarna granskade artiklarna ett 

flertal gånger vardera och stycken som svarade mot syftet ströks under.  

 



 

  

Definitioner 
Författarna har valt att använda begreppet ”närstående” genom hela arbetet utifrån SOSFS 

(1989:14). Begreppet ”närstående” innefattar: vänner, grannar, anhöriga och andra viktiga 

personer som finns runt om den döende människan.  

 

Vi har valt att alternera mellan benämningarna ”sjuksköterska” och ”vårdpersonal” genom 

hela arbetet. Detta p.g.a. att inte endast sjuksköterskans roll har beskrivits i artiklarna utan 

även övrig vårdpersonal. 

 

”Patienten” benämns även ”den sjuke” eller ”den döende” genomgående i arbetet.  
 

 

RESULTAT 
 
Bemötande 
De närståendes möjlighet till delaktighet 
Bemötandet av närstående i vård vid livets slutskede är av stor betydelse. Detta för att de 

närstående skall kunna känna delaktighet i vårdandet av den döende på ett sätt och på en nivå 

som passar den närstående och den döende (Andershed, 1999).  

 

Varje möte mellan vårdpersonal och den närstående kan vara avgörande för den närståendes 

upplevelse av vården (Ekeström och Schubert, 1997). Eftersom varje närstående är unik och 

önskar vara delaktig på sitt eget sätt är det viktigt för vårdpersonal att stödja den närstående så 

att delaktigheten främjas (Andershed, 1999). 

 

Vårdpersonalens hållning gentemot de närstående var av stor betydelse för de närståendes 

delaktighet i vården (Andershed, 1999). I studien av Warrén-Stomberg (2000) framkom att 

vårdpersonal ville ha en stor öppenhet till den döende och dennes närstående och att det var 

vårdpersonalens intention att stödja de närstående, speciellt då döden nalkas och detta stöd 

fortsatte även en tid efter dödsfallet. Vårdpersonalen bör inge förtröstan även i hopplösa 

situationer och hjälpa till att se möjligheterna, även de små (Andershed & Ternestedt, 1999). 

 



 

  

Delaktigheten underlättades enligt Andersheds (1999) studie om patienten, de närstående och 

vårdpersonalen ingick ett ”partnership” grundat på ett humanistiskt förhållningssätt, präglat 

av respekt, öppenhet, uppriktighet, bekräftelse och samverkan. Genom att den närstående fick 

information fick hon/han en insikt som hjälpte dem att vara delaktig på ett för henne/honom 

meningsfullt sätt. 

 

Vårdpersonalens förhållningssätt var betydelsefullt för att en delaktighet, enligt Andershed 

(1999), skulle upplevas som meningsfull. Detta kallade hon för ”delaktighet i ljuset”. För att 

detta skulle uppnås krävdes att sjuksköterskan engagerade sig i närstående genom att erbjuda 

information som kunde leda till insikt om den sjukes situation och hjälpa de närstående på ett 

sådant sätt de själva önskade. Studiens resultat visade också att ett mycket snabbt 

sjukdomsförlopp och brist på närståendes insikt om situationen kunde öka risken för något 

som Andershed kallade för ”delaktighet i mörkret”, vilket även framkom i studien av Morris 

och Thomas (2001). Om den närstående inte fick information och nådde insikt minskade den 

närståendes möjligheter att stödja den sjuke på ett för båda parter meningsfullt sätt (Morris & 

Thomas, 2001). 

 

I Bolmsjös, Hermeréns och Ingvars (2002) studie framgick att sjuksköterskan ibland inte hade 

några förväntningar på de närståendes delaktighet i vården så länge patienten kunde tala för 

sig själv. Vårdpersonalen bör, enligt Andershed och Ternestedt (1999), se att varje närstående 

är unik och önskar vara engagerad på sitt sätt. De närståendes medverkan i vården verkade 

inte bara hjälpa de närstående att hantera situationen, utan också patienten. Dessutom 

förbättrades även relationen mellan patienten och den närstående. Warrén-Stombergs (2000) 

studie visade att närstående värdesatte möjligheten att få besöka den döende ofta och att få 

berätta för vårdpersonalen om vårdbehov och på så sätt känna sig delaktiga i vården. 

 

 

Ett humanistiskt förhållningssätt 
I Andersheds studie (1999) framkom att de närstående beskrivit vårdpersonalens 

förhållningssätt på två olika sätt; ett positivt (delaktighet i ljuset) och ett negativt (delaktighet 

i mörkret). I det positiva förhållningssättet föreföll vårdpersonalen ha utgått ifrån 

humanistiska värderingar. De närstående beskrev att vårdpersonalen brytt sig om och stöttat 

dem. Detta ökade de närståendes möjligheter att nå insikt om den sjukes hälsosituation. I 



 

  

Ekeströms och Schuberts (1997) studie beskrevs att vårdpersonalen upplevts som vänliga, 

hjälpsamma och glada. De närstående visades värme, omtanke och medmänsklighet. 

Vårdpersonalen  framstod som professionell på ett mjukt och behagligt sätt.  

 

Det humanistiska förhållningssättet präglas av uppriktighet, öppenhet, respekt, samverkan och 

bekräftande. Ett humanistiskt förhållningssätt är en förutsättning för att sjuksköterskan ska 

kunna guida närstående och patienten på sista resan och få veta vad den närstående och 

patienten vill och kan göra (Andershed, 1999). 

 

I Almbergs (2003) studie framkom att personalens lyssnande, vilja till förståelse och hjälp 

kunde underlätta för de närstående att hitta sin väg in i en ny livssituation och samverka med 

personal för vårdtagarens bästa. En del av de närstående insåg inte att patienten var så svårt 

sjuk och hade därför svårt att förstå varför patienten avled efter vad de upplevde som en 

mycket kort tid. I sjuksköterskornas vård ingår det att kunna hjälpa och stötta dem som 

plötsligt förlorat en anhörig. Socorros, Tolsons och Flemings (2001) studie lyfte fram att 

sjuksköterskorna upplevde att enbart medicinsk erfarenhet att hantera det som rör dödsfall 

sågs som otillräckligt. De ville tillägna sig teoretiska kunskaper i hur man bättre bemöter 

närstående ur ett humanistiskt perspektiv.  

 

Negativa sidor av vårdpersonalens förhållningssätt var när de verkade besvärade och hade 

svårt att prata med de närstående. Exempel på detta kunde vara när vårdpersonalen inte tog 

initiativ till kontakt och inte spontant kom in på rummet när de närstående satt och vakade 

(Warrén-Stomberg, 2000). I Andersheds och Ternestedts (1999) studie framkom att en del 

närstående hade upplevt att vårdpersonalen inte visat den respekt som de närstående ansett 

vara befogad. Då det humanistiska förhållningssättet frångicks genom bristande respekt och 

brist på kommunikation, uppriktighet samt undvikande av den närstående bidrog detta till att 

den närståendes känsla av utanförskap. Detta påvisades även i Bjornerheim-Hynnes (2001) 

studie. Erikssons (2001) studie visade att för de närstående är det viktigare hur vårdpersonalen 

förhåller sig mot patient och närstående än innehållet i omvårdnaden.  

 

 

 

 



 

  

Kommunikation 
Duhamel och Dupuis (2003) framhöll i sin studie att vårdpersonalen måste vara medvetna om 

ordets makt i sina samtal med närstående. För de närstående kan termen ”vård i livets 

slutskede” ha en helt annan innebörd än vad den har för vårdpersonal. För en person kan 

termen stå för det ”sista stadiet i livet”, för en annan person kan det inneböra ”lättnad”. 

Socorro m. fl. (2001) som intervjuat sjuksköterskor om deras möten med närstående visade att 

känslan av att inte vara tillräckligt förberedd för att på rätt sätt kunna kommunicera med de 

närstående upplevdes som ett problem.  

 

I Franck-Wihlborgs (1996) studie framkom att sjuksköterskans samtal med de närstående blev 

påverkat av deras reaktioner och upplevelser. Flertalet sjuksköterskor återgav hur närstående 

befann sig i vad Cullberg benämner traumatisk kris och att detta kunde påverka 

sjuksköterskan negativt i samtalen med både närstående och den döende. Det handlade om 

förnekande, vrede, accepterande samt pendlandet mellan trygghet-otrygghet och hopp-

förtvivlan. Det är av stor betydelse att sjuksköterska och vårdpersonal känner till denna kris 

samt hur den yttrar sig för att få en större förståelse för de närståendes beteende. Om 

kontakten mellan sjuksköterska och närstående fungerade bra inverkade det också positivt på 

sjuksköterska-patientrelationen. En sjuksköterska beskrev hur hon fått ersätta den närstående 

eftersom denna vägrade att tala om situationen med den döende patienten. Detta skedde p.g.a. 

att den närstående var så inne i sin egen krisbearbetning att han inte kunde påta sig rollen som 

samtalspartner (Frank-Wihlborg, 1996). 

 

Ekeströms och Schuberts (1997) studie visade att närstående kunde uppleva sig ha en oklar 

roll i vården. Detta gjorde det svårare att finna en naturlig väg till kommunikation med 

vårdpersonal. För att upprätta en kommunikation krävs det att vårdpersonal har tid att etablera  

kontakt. De närstående önskade att sjuksköterskorna hade mer tid att sitta ned med de 

närstående och samtala (Bolmsjö m.fl. 2002). Om närstående fick prata om sin oro och ångest 

vågade de också ta emot hjälp av sin omgivning och gå vidare i livet (Ekeström & Schubert, 

1997).  

 

Det som är självklarheter för vårdpersonal kunde kännas främmande för den närstående. 

Sjuksköterskorna skildrade hur närstående kunde ha såväl positiv som negativ inverkan på 

samtalen men också på vården i stort. Närstående blev många gånger den kontakt 



 

  

sjuksköterskan hade då patienten var medvetslös eller okontaktbar av någon anledning 

(Andershed, 1999). Det är därför viktigt att lyssna på närstående som kan ha känt patienten 

hela livet och vet hur han brukar reagera (Ekeström & Schubert, 1997). 

 

Franck-Wihlborgs (1996) studie visade att en öppen kommunikation underlättar förtroendet 

mellan patient, närstående och personal och försvagar skuldkänslor hos den enskilde 

vårdaren. När sjuksköterskor kände att de inte kunde upprätta kommunikationslänkar med de 

närstående använde de sig av icke-verbal kommunikation som exempelvis en blick eller med 

fysisk beröring. Bortom alla ord finns slutligen bara närvaron. När inga ord, symboler eller 

liknelser är tillräckliga kan vi bara finnas till för en annan människa, vara närvarande 

(Warrén-Stomberg, 2000).  

 

 

Kunskapsutbyte 
Erikssons (2001) studie visade att om information gavs till närstående om patientens vård och 

om vårdpersonal gav dem tillfälle att ta del i vården ökade närståendes känsla och förståelse 

för händelseförloppet. Andersheds (1999) studie lyfte fram att om personalen fick insikt i den 

närståendes och patientens aktuella livssituation och vad som är viktigt för dem, genom ett 

kunskapsutbyte sinsemellan, ökade förutsättningen för god omvårdnad. Närståendes främsta 

mål med kunskapsutbytet var att patienten tillhandahölls bästa möjliga vård (Eriksson, 2001). 

 

Andersheds (1999) studie visade att närstående upplevde att samtal med vårdpersonal gav bra 

information. Vad de främst efterfrågade var information om den sjukes sjukdom, prognos och 

behandling. Flera närstående hade önskat mera och om möjligt en fylligare information på ett 

tidigare stadium. Närstående önskade även att vårdpersonal tog initiativet till samtal om 

patienten vilket även framgick i Ekeströms och Schuberts (1997) studie. 
 

I samtal med vårdpersonal fick de närstående kännedom om hur avdelningen fungerade och 

vad närstående fick göra. Det var dock för några närstående oklart vem i personalen som var 

ansvarig för patienten vilket visade på dåligt framförd information. Studien visade att 

närstående behöver få information upprepad vid flera tillfällen för att kunna förstå budskapet 

(Ekeström & Schubert, 1997). 

 



 

  

Andersheds och Ternestedts (1999) studie framhöll även vikten av kontinuerliga samtal med 

närstående om patientens situation. Närstående strävade efter att öka förståelsen för den sjuka 

individens situation och var därmed mycket aktiva kunskapssökare. De ville veta vad som 

hände den sjuka personen, hur han mådde och vilken betydelse den svåra situationen hade. De 

behövde också stöd och inbjudan till att våga fråga om och att delta i omvårdnaden.  

 

Närstående kan informeras av vårdpersonal om att deras närvaro och vilja att lyssna gör att 

patienten känner sig väl omhändertagen. Genom kunskapsutbytet informeras de närstående 

om att det finns människor runt dem som bryr sig om hur de mår och i vilka de kan få stöd 

(Duhamel & Dupuis, 2003). Almbergs (2003) studie visade att den information som 

förmedlades till de närstående ökade deras kunskap och gjorde dem därmed trygga i sin 

samvaro med den sjuke. Ett ämne som alla närstående pekade på var bristen på tillräcklig och 

ordentlig kunskap om själva döden och det som händer i samband med detta. Önskemål fanns 

om ett informativt samtal i samband med dödsfallet och om vad som skulle göras rent 

praktiskt (Ekeström & Schubert, 1997). Duhamel och Dupuis (2003) skriver vidare i sin 

studie om att ge de närstående en chans att prata om sjukdomen med varandra. Detta 

kunskapsutbyte sker genom att ställa frågor i ett gemensamt samtal som inte ställer krav på 

svar eller lösningar.   

 

När närstående inte fick en fullgod information kände de sig avvisade och då uppstod en 

känsla av ”att inte kunna lita på” och således problem i kommunikationen. Det var då de 

närstående upplevde att de fick dålig information och ”fick ut lite av samtalen”. Detta kan 

uppstå om vårdpersonal styr och avgränsar vad som blir möjligt att prata om i samtalen, vilket 

leder till att de närstående inte får gehör för sina upplevelser (Bjornheim-Hynne, 2001).  

 

Patienten kunde hindra närstående att få information, likaväl kunde en del närstående hindra 

patienten att tala öppet eller bli informerad om sin situation. Detta kunde leda till att etiska 

konflikter uppstod enligt sjuksköterskorna (Franck-Wihlborg, 1996).  

 

Morris och Thomas (2001) erhöll i sin studie att närstående ville ibland få reda på viss 

information som patienten kanske inte ville höra. Även om det fanns skilda åsikter om att få 

ta del i patientens medicinska omvårdnad, kommenterade närstående ofta vikten av att 

medverka och veta vad som pågick. Många närstående upplevde att vårdpersonal inte kunde 

hjälpa närstående med deras specifika behov av information och stöd.  



 

  

 

I Ekeströms och Schuberts (1997) studie framkom att de närstående kunde behöva få tid på 

sig att inse tillståndets allvar och acceptera det oåterkalleliga i situationen. Duhamel och 

Dupuis (2003) visar i sin studie att närstående kunde ha kommit olika långt i sin krishantering 

av situationen och behovet av information kunde variera från en närstående till en annan. 

Vårdpersonal kan därför inte anta att alla närstående är beredda att höra dåliga nyheter vid 

samma tillfälle. Naturligtvis kan inte vårdpersonal alltid tillgodose varje närståendes behov 

men de måste känna till att varje närstående är unik och att skillnader i behov kan skilja sig åt 

inom en och samma familj.  

 

 
Tillit och förtroende  
Vårdpersonalens första möte med närstående kan vara helt avgörande för att öka deras tro på 

att vården av den sjuke ska bli bra (Bjornerheim-Hynne, 2001). Warrén-Stomberg (2000) 

skrev i sin studie hur personalen strävade efter att lära känna såväl patient som dennes 

närstående för att på så sätt få en ökad förståelse för de inblandades situation och bli till ett 

bättre stöd.  

 

Oro, ont om tid och stress är de närståendes egna ord om vad som gör att de inte upplevde att 

de fick någon stöttning från vårdpersonalen. Det var svårt för de närstående att få tillit till 

sjuksköterskan när både ord och kropp gav intryck av för lite tid. Tillit är en förutsättning för 

att de närstående ska kunna ge uttryck för sina tankar (Bjornerheim-Hynne, 2001). 

 

För att vinna de närståendes förtroende kan vårdpersonalen, för en tid och förutsatt att 

patienten inte orsakas onödigt lidande, gå de närstående till mötes. Vårdpersonalens intention 

är då att skapa tillit hos den döende patienten och dennes närstående för att kunna ge den  

vård som behövs i livets slutskede samt kunna ge de närstående möjlighet att deltaga i vården 

och att kunna påverka den (Warrén-Stomberg, 2000).  



 

  

 

Sjuksköterskans roll 
I Bolmsjös m.fl. (2002) studie framgick att de närstående önskade tydliggöra rollerna hos de 

iblandade vid vård i livets slutskede. De förväntade sig också att sjuksköterskan var den 

person som visade sympati och uppmärksammade patientens behov. 

 

I sin studie tog Bjornerheim-Hynne (2001) upp att sjuksköterskor som intog ett uppriktigt 

förhållningssätt där stöttning, medkänsla och förståelse ingår, uppfattades som positivt hos 

såväl patient som närstående. Genom att ofta komma in på rummet, sitta hos patient och 

närstående samt att hålla handen utan att säga något, visades ett äkta engagemang som 

uppskattades mycket. Även i Ekeströms och Schuberts (1997) studie samt Franck-Wihlborgs 

(1996) togs det som positivt att sjuksköterskan kom in spontant på rummet och bara var 

närvarande och visade sin omsorg av patient och närstående. De närstående framhöll också att 

de upplevde det positivt med vårdpersonal som hade hög medicinsk kompetens. 

 

I Bolmsjös m fl. studie (2002) framkom att det från vårdpersonalens sida är viktigt att komma 

ihåg att både patienten och dennes närstående genomgår olika stadier av kris under vårdtiden. 

Det är viktigt att inte bara stödja patienten utan att även stödja de närstående, vara lyhörd för 

deras behov, eftersom de gör enorma uppoffringar för patienten. De närstående lider också 

men det är inte alltid så att de visar detta öppet. Studien visade också att de närstående 

önskade bättre kontinuitet, d. v. s. att samma sjuksköterskor tog hand om patienten och hade 

kontakt med de närstående.  

 

Det är viktigt för vårdpersonal som vårdar döende patienter att fundera över sin egen död 

samt värderingar kring döden. Värderingarna avgör vårdpersonalens beteende och bidrar till 

hur sjukdomen upplevs av de inblandade. Vårdpersonalens värderingar påverkar även vad de 

säger till närstående och närstående översätter vad som sägs till dem i ljuset av sina egna 

värderingar. Skilda värderingar kan läggas till den stress och det lidande de inblandade har 

och göra relationerna mellan närstående och vårdpersonal svårare. Det är därför nödvändigt 

för vårdpersonal att reflektera över den plats de vill att de närstående ska ha i patientens 

omvårdnad (Duhamel & Dupuis, 2003).  

 



 

  

Socorros m. fl. (2001) studie lyfte fram sjuksköterskors upplevelser av att hantera döden. Alla 

intervjuade deltagare kände att de inte var tillräckligt förberedda att ta hand om familjer som 

plötsligt förlorat en anhörig. De ansåg att information om bemötande av närstående var viktigt 

men att otillräcklig träning, personligt intresse, stress och bristen på resurser kunde påverka 

delaktigheten och inlärningen. De beskrev även att när döden händer en äldre människa känns 

den som väntad och naturlig. Sjuksköterskan kände sig då mer förberedd än när en ung 

människa gick bort.  

 

 

Närståendes roll 
Almbergs (2003) studie visade att de närstående genomgående sätter den döendes behov i 

första hand och sina egna behov i andra hand. Detta kan leda till att psykisk och fysisk hälsa, 

familjeliv, andra sociala roller och ekonomi utsätts för påfrestningar hos de närstående. De 

närståendes tendenser att sätta sina egna behov efter patientens behov kan ses förståeligt, men 

gör att de kan behöva extra uppmärksamhet. Duhamel och Dupuis (2001) framhöll att 

närstående kan känna en enorm press på sig att ta ansvar för patienten och vara delaktiga i 

omvårdnaden vilket tidvis kan ge dem känsla av stark sorg och oro. Vårdpersonal måste 

därför hjälpa närstående med att visa vilka resurser och vilken vårdpersonal som finns 

tillgängliga för dem under vårdtiden.  

 

Att vara närstående till en döende person innebär dubbla roller, dels att vara nära och stödja 

den sjuke och dels att själv få stöd. Stöd för sin egen skull men också för att orka stödja den 

sjuke att få dö på sitt eget sätt (Andershed, 1999). Närstående och den döende känner naturligt 

sorg över att de skall lämna varandra. Den närstående hamnar i en situation där han kommer 

att bearbeta sina egna existentiella frågor och därmed arbeta med sin inre mognad (Warrén-

Stomberg, 2000).  

 

I studien av Bolmsjö m fl. (2002) framgick att de närstående ibland funderade över om de var 

en börda för vårdpersonal därför att de blev djupt engagerade i omsorgen av patienten. De 

närstående höll fast vid att det var väldigt viktigt att vårdpersonal klart visade att de inte var 

en börda utan tvärtom en stor tillgång för både patient och sjuksköterska. 

 



 

  

Morris och Thomas (2001) visade att det fanns tecken på att de närstående gjorde försök att 

hjälpa patienten att bibehålla sin självständighet och att behålla en känsla av att vara 

oberoende. Att vägra påta sig rollen som närstående, exempelvis genom att inte följa med 

patienten in på konsultationer om de inte blev inbjudna, ansågs som ett sätt att stödja 

patientens fortsatta identitet som en självständig individ. Detta såg vårdpersonalen som ett 

problem då den närstående generellt sett ansågs mer kapabel än den döende att hantera 

chocken av svår information och inse vad som sades vid dessa samtal. 

 

I Almbergs studie (2003) framgick att det fanns ett behov av att dela upplevelser och känna 

samhörighet med andra i samma situation. Duhamels och Dupuis (2003) studie pekade på att 

vissa närstående kunde ha svårt att förstå varför en anhörig dör och de kanske tror att de blir 

straffade för tidigare missgärningar. De kunde också försöka att skydda sig själva, eller 

varandra, genom att dölja sin rädsla för döden. De närstående kunde även förneka för sig 

själva att patienten var döende därför att de inte trodde att de hade kapacitet att orka med en 

sådan situation. 

 

Närstående berättade oftast det de trodde att vårdpersonalen ville höra, forskning eller 

medicinsk historia om sjukdomen, istället för att tala om hur de upplevde situationen. Genom 

det sätt på vilket de uttrycker sig kan dock vårdpersonal få inblick i hur närstående hanterar 

situationen. Denna inblick ger vägledning till att bemöta närstående där de befinner sig i sin 

krishantering (Duhamel & Dupuis, 2003). 

 

 

Sammanfattning 
Bemötande av närstående i vård vid livets slutskede är en situation många sjuksköterskor 

ställs inför. Då varje situation och varje närstående är unik är det viktigt att sjuksköterskan 

känner till de faktorer som gör att de närstående känner delaktighet i omvårdnaden av den 

anhörige. Vårdpersonal som grundar sin omvårdnad på ett humanistiskt förhållningssätt 

upplevs av de närstående inbjuda till kommunikation och kunskapsutbyte utifrån de 

närståendes situation. Detta leder till att de närstående får tillit och förtroende till 

vårdpersonalen. Klargörande av roller utav den vårdpersonal som deltar i vård i livets 

slutskede hjälper de närstående att känna trygghet. Denna trygghet behövs då den närstående 

sätter sina egna behov efter patientens och därför kan bli både psykiskt och fysiskt lidande. 



 

  

De närstående behöver stöd och hjälp från vårdpersonalen samt bekräftelse på att de inte är en 

börda utan till stor hjälp i omvårdnadsarbetet. Dessutom upplever de närstående ett behov av 

att dela sina erfarenheter med andra i liknande situation. 

 

 
DISKUSSION 
 

Metod 
Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskans bemötande av närstående och de 

närståendes situation i samband med dödsfall. Till att börja med tänkte vi inrikta oss på att 

belysa hur sjuksköterskan lämnar besked om dödsfall till närstående. Vid sökning av material 

inom detta område upptäcktes dels att ämnet var för snävt samt att vårt intresse snarare 

handlade om bemötande vid vård i livets slutskede och de närståendes situation. 

 

Att utgå ifrån europeiska och nordamerikanska kulturer upplevde författarna som naturligt då 

vår egen svenska kultur påminner om dessa. Genom detta kunde resultatet bättre appliceras på 

vår egen framtida roll som sjuksköterskor. 

 

Begreppet ”vård i livets slutskede” valde författarna då termen ”palliativ vård” kan inbegripa 

en längre tidsperiod än vi ville studera. Författarna valde även att belysa all vård i livets 

slutskede. Vi riktade därför inte in oss på någon specifik vårdform eller diagnos, detta för att 

vidga vårt sökområde. 

 

De närstående som författarna har riktat in sig på har varit vuxna trots de i texten i vissa fall 

har referats till son eller dotter. Att välja vuxna närstående har lett till att vi fått ett annat 

perspektiv än om vi hade valt barn som närstående. Författarna kände att vuxna närstående 

har lättare att beskriva situationen än ett barn. 

 

Vi valde att söka i databaserna Swemed + och CINAHL. I CINAHL begränsades sökningarna 

till att visa enbart vetenskapliga artiklar. Detta kunde dock inte göras i Swemed+ och därmed  

blev fler artiklar därifrån refuserade.   

 

Författarna fann det svårt att översätta sökordet ”bemötande” till engelska. Då vi slog i ett 

uppslagsverk fann vi att ”attitude” var det mest lämpliga ordet. För att finna artiklar som bäst 



 

  

svarade mot syftet blev orden; ”palliativ vård”, ”terminalvård” och ”vård i livets slutskede” de 

mest träffande sökorden. Här använde vi oss av ”palliativ vård” och ”terminalvård” som 

sökord för att vidga antalet träffar. Dessa sökord kan kännas ”gamla” i förhållande till ord 

som används idag. Dock kändes det nödvändigt att använda dessa sökord för att vidga 

träffomfånget. När vi sedan läste artiklarna valde vi de som svarade mot vård i livets 

slutskede. Den engelska motsvarigheten blev; ”palliative”, ”terminal care” och ”end of life 

care”. Dessa sökord kopplades sedan samman med ord såsom ”närstående” eller ”relatives” 

för att minska antalet träffar.  

 

Genom manuell sökning fann vi ytterligare sex artiklar som tillsammans med material vi 

funnit genom andra sökvägar, utgör grunden i vårt arbete. Dessa artiklar fann vi genom att 

leta i litteraturlistor i tidigare uppsatser vilkas ämnesområden låg nära vårt. Denna manuella 

sökning underlättade vårt arbete. Författarna anser att det var en god hjälp att söka igenom 

referenslistor för att på så sätt få exempel på relevanta källor i ämnet. 

 

Analysen skedde genom att markera stycken som motsvarade syftet. Därefter klipptes dessa 

stycken ut. Stycken som hade liknande tema lades i samma hög som sedan bildade en 

kategori.  Författarna fann det enklast att göra så för att få ett material som var överskådligt 

och lätt att hantera. 

 

 

Resultat  
De närståendes situation måste uppmärksammas mer i vård i livetes slutskede, anser 

författarna. Det är många faktorer som ska uppmärksammas för att kunna ge ett bra 

bemötande så att de närstående känner trygghet och delaktighet i situationen. Kristoffersen 

(1998) anser att det känslomässiga stöd som de närstående kan ge sin anhörige inte kan 

ersättas av vårdpersonal. Stöd till de närstående från vårdpersonals sida blir ett indirekt stöd 

för patienten.  

 

Det första mötet mellan närstående och vårdpersonal har en avgörande betydelse för den 

fortsatta kontakten mellan dem. Att bli sedd som närstående, att bli bekräftad, att någon hälsar 

på de besökande är viktigt enligt Bergh (2002). I resultatet framkommer att varje möte mellan 

vårdpersonal och närstående kan vara avgörande för den närståendes upplevelse av vården. 



 

  

Närstående upplevde ibland vårdpersonal som otillgänglig och istället för att vara aktiva 

deltagare i omvårdnaden blev de då passiva åskådare. Resultatet pekar även på att ett gott 

bemötande från vårdpersonal leder till aktivt deltagande från närstående. Om närstående får 

vara aktiva deltagare får de en ökad förståelse för hela situationen. Professionell vårdpersonal 

kan enligt författarna aldrig ersätta det stöd som djupa och varaktiga sociala band kan ge. 

Författarna anser att vårdpersonal måste vara öppen och lyhörd för varje enskild närstående så 

att sjuksköterskan kan planera en individuell omvårdnad med utgångspunkt utifrån patientens 

och de närståendes behov och situation. Brist på personal i vården kan dock leda till ett 

pressat schema vilket i sin tur leder till att vårdpersonal inte alltid har tid att lyssna.  

 

Närstående har upplevt att personal med ett humanistiskt förhållningssätt har givit dem en 

känsla av tillit och förtroende (Bjornerheim-Hynne, 2001). Enligt författarna är detta 

förhållningssätt viktigt för att kunna ge ett gott bemötande. Det humanistiska 

förhållningssättet hjälper de närstående finna den trygghet hos vårdpersonalen de behöver för 

att kunna hantera sin nya livssituation och den sorg de befinner sig i. När de närstående 

känner förtroende för vårdpersonal blir det även lättare att kommunicera.  

 

En god kommunikation är nödvändig för att möta den närstående där han befinner sig i sin 

situation. Kommunikationen kan vara både verbal och icke-verbal. Resultatet visade att i den 

verbala kommunikationen kan samma ord ha olika innebörd för olika personer. Det är därför 

viktigt att sjuksköterskan väl avväger sina ord i samtal med de närstående. Vad vårdpersonal 

även bör tänka på, anser författarna, är att undvika fackspråk då närstående kanske inte är 

insatta i det medicinska området.  

 

Den icke-verbala kommunikationen kan vårdpersonal använda sig av när ord eller tid inte 

räcker till, såsom ett leende, trycka handen eller en hand på axeln. Denna fysiska beröring kan 

i sin tur leda till att en verbal kommunikation inleds om den upplevts som svår tidigare, anser 

författarna.  

 

En upprättad kommunikation måste finnas för att kunna få ett kunskapsutbyte, anser 

författarna. Resultatet visade att närstående upplever sig vilja ha mer kunskap om situationen 

kring döden. Främst efterfrågas diagnos, prognos och behandling. Som sjuksköterska är det 

viktigt att i ett tidigt stadium inbjuda till samtal och därefter upprepa den information som ges 

vid ett flertal senare tillfällen. Detta är viktigt enligt författarna för att de närstående ska ha 



 

  

möjlighet att tillgodogöra sig informationen och få tid att formulera eventuella frågor. 

Informationsgivningen kan dock försvåras enligt resultatet då det är patienten som styr vad de 

närstående får veta om denne. Kunskapsutbytet kan även innebära att vårdpersonalen får 

information av de närstående om patienten. Med rätt information kan vårdpersonalen ge en 

bättre vård.  

 

I Franck-Wihlborgs (1996) studie framkom att sjuksköterskans samtal med de närstående blev 

påverkat av deras reaktioner och upplevelser. Flertalet sjuksköterskor återgav hur närstående 

befann sig i vad Cullberg benämner traumatisk kris och att detta kunde påverka 

sjuksköterskan negativt i samtalen med både närstående och den döende. Cullberg (1996) 

pekar på hur viktigt det är att som sjuksköterska ha kunskap om chock- och krishantering för 

att kunna bemöta de närstående där de befinner sig i sin krissituation. Kaasa (2001) skriver att 

som vårdpersonal är det viktigt att ha en förmåga att vara empatisk utan att vara fördömande. 

Att få kännedom om de mest skiftande familjeförhållanden utan att vara fördömande kan vara 

svårt, men alla närstående ska kunna kräva att bli behandlade med respekt. Det är lätt att 

vårdpersonal överför sina egna känslor istället för att försöka förstå den sjukes familj. 

Författarna befarar att i dagens läge där besparingar sker i vården kan sjuksköterskan lätt 

hamna i en pressad arbetssituation. Denna kan leda till att sjuksköterskan inte orkar eller har 

tid att engagera sig fullt ut i de närstående. I resultatet framkom att de närstående då kan 

uppfatta henne som nonchalant och upptagen.  

 

Sjuksköterskan egna värderingar om döden avgör hennes beteende och bidrar till de 

närståendes upplevelse av vård i livets slutskede. Skilda värderingar kan öka den stress som 

de närstående har runt sig och göra relationen mellan vårdpersonal och närstående svårare. 

Fridegren och Lyckander (2001) samt Dulong och Poulsen (1997) skriver att det är 

nödvändigt för vårdpersonal att vara trygg i sin roll för att kunna ge det stöd de närstående 

behöver i samband med dödsfall. Resultatet visade att många sjuksköterskor kände sig 

otillräckligt förberedda för att hantera situationen. När information och utbildning gavs kring 

döden kunde personligt intresse, stress och bristande resurser hos sjuksköterskorna påverka 

delaktigheten och inlärningen. Dessutom eftersöktes utrymme för reflektion. Tid för 

reflektion och samtal med kollegor är något som författarna anser är av stor vikt. Detta för att 

kunna bearbeta de situationer som uppkommit och därmed dra lärdom av erfarenheterna. 

Kaasa (2001) pekar också på detta. Att få delta i samtal med erfarna kollegor ger goda 



 

  

möjligheter att diskutera frågor, analysera innehåll, lyssna på patienter, närstående och övrig 

personal och ta del av deras erfarenheter från liknande situationer. 

 

Resultatet visade att de närstående vill tydliggöra rollerna av berörd vårdpersonal. Detta för 

att veta till vem de ska vända sig i olika frågor om omvårdnaden. De närstående önskade även 

en bättre kontinuitet, d.v.s. samma sjuksköterskor har hand om patient och kontakt med de 

närstående. Enligt författarna skulle detta kunna underlätta för de närstående så att inte samma 

information behöver upprepas till olika vårdpersonal i en redan pressad situation. Detta 

underlättar för alla inblandade parter. Viktigt blir då för sjuksköterskan att kontinuerligt 

dokumentera vad som sker runt patienten och vad för slags information som utbytes.  

 

De närstående sätter genomgående den döendes behov i första hand och sina egna i andra 

hand. Detta kan leda till psykisk och fysisk ohälsa där familjeliv och andra sociala roller 

utsätts för påfrestning. De närstående kan känna en enorm press att ta på sig ansvar för 

patienten och delaktigheten i omvårdnaden vilket kan ge dem stark känsla av sorg och oro. 

Att vara närstående till en döende person innebär dubbla roller, dels att vara nära och stödja 

den sjuke dels att själv få stöd. Stöd för sin egen skull likaväl som för att orka stödja den sjuke 

att få dö som han önskar. Sjuksköterskan har här en viktig funktion, enligt författarna. Hon 

bör vara ”spindeln i nätet” och förmedla kontakt med kurator, föreningar, präster o.s.v. för att 

de närstående ska kunna få stöd och avlastning. Även peka på att de närstående har rättigheter 

när det gäller att vårda en svårt sjuk anhörig vilket också framkommer i socialstyrelsens 

allmänna råd (SOSFS 1989:14) om bedömningen inom hälso- och sjukvården av rätt till 

ersättning och ledighet för närståendevård. Författarna anser att sjuksköterskan bör vara påläst 

vad gäller lagar, förordningar och allmänna råd för att kunna hjälpa de närstående i alla 

situationer kring vård i livets slutskede. 

 

 

Konklusion 
Författarna till denna uppsats anser att bemötande av och de närståendes situation i samband 

med vård av en anhörig i livets slutskede uppmärksammats för lite. I sjukvården som den ser 

ut i skrivande stund hotar anställningsstopp och nedskärningar, vilket får till följd att 

vårdpersonal har ett pressat tidsschema. Istället för att då stanna upp och ta sig tid att se den 

resurs de närstående faktiskt är i omvårdnaden blir de närstående istället lätt åsidosatta. 



 

  

Författarnas önskan med detta arbete har varit att lyfta fram vilka områden vårdpersonal bör 

se närmare på för att få mer kunskap om hur vårdpersonal kan ge de närstående ett gott 

bemötande utifrån den situation de befinner sig i. Resultatet pekar på hur viktigt det är att som 

vårdpersonal i varje möte med de närstående ha ett öppet sinnelag och utgå från ett 

humanistiskt förhållningssätt. Genom en god kommunikation och ett kunskapsutbyte med de 

närstående kan vi som sjuksköterskor lära oss vad de önskar få hjälp och stöttning med i sin 

nya svåra livssituation som närstående till en anhörig i livets slutskede. Att upplysa de 

närstående om vilken tillgång de är kan leda till en ökad delaktighet i omvårdnaden. 

Sjuksköterskans kunskap i omvårdnad och medicin gör att hon kan möta och samarbeta med 

de närstående för att kunna ge bästa möjliga vård och omsorg till den döende patienten. 

 

I Sverige har vi en rättighet att få god vård oavsett vilken sjukdom vi lider av eller i vilket 

skede i livet vi befinner oss. Vi önskar att det närmast tabubelagda ämnet död och de 

situationer människor då hamnar i, skall utforskas ytterligare för att bättre kunna möta alla 

inblandade parters behov, både på det psykiska, fysiska, emotionella, sociala, ekonomiska och 

existentiella planet. Förhoppningsvis leder denna kunskap till att vårdpersonal får en bättre 

grund att stå på som då kan leda till att såväl vårdpersonal, närstående och patient på ett mer 

öppet sätt vågar närma sig varandra i omvårdnadsarbetet. 

 

Vi önskar att framtida forskning riktar in sig på hur vårdpersonal kan få en bättre kontinuitet i 

vården och genom detta ge de närstående en större trygghet i sin situation. 
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